
20.04.20 kl. VI
Temat: O postawach młodych polaków wyrażających szacunek dla 
ojczyzny - A. Słomiński „Polska”.
Przeczytaj uważnie wiersz A. Słomińskiego pt. „Polska”.

Polska
Antoni Słonimski

I cóż powiedzą tomy słowników,
lekcje historii i geografii,
gdy tylko o niej mówić potrafi
krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.
Choć jej granice znajdziesz na mapach,
ale o treści, co je wypełnia,
powie ci tylko księżyca pełnia
i mgła nad łąką, i liści zapach.
Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
co o nią walczył, cierpiał i wierzył.
W szumie gołębi na starym rynku,
w książce poety i na budowie,
w codziennej pracy, w życzliwym słowie,
znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.

Spróbujmy razem dokonać interpretacji wiersza.
Polskę mamy w swoich sercach.

    W tym wierszu o Polsce opowiada swojemu dziecku tata albo mama. Opisują 
oni położenie Polski inaczej niż na przykład geograf na lekcji w szkole. 
Osoba mówiąca w wierszu nie opisała położenia geograficznego naszego 
państwa.  Odwołała  się  do  własnych  uczuć.  Poprzez  ukazanie  piękna 
krajobrazu podkreśliła swą miłość do ojczyzny, przywiązanie do ziemi, 
poczucie  wspólnoty  z  tymi,  którzy  tu  żyli,  pracowali,  cieszyli  się  i 
cierpieli  wcześniej  niż  my.  Nie  da  się  tego  uczucia  opisać  w  żaden 
sposób.  Aby  go  zrozumieć,  trzeba  je  mieć  we  własnym  sercu. 
Dlatego Polska to  nie  terytorium,  ale Twoi  rówieśnicy,  rodzice, 
rodzeństwo,  nauczyciele  itd.  Wiersz  składa  się  każdy z  nas -  ja,  Ty,  z 
czterech zwrotek, każda z nich ma cztery dziesięciosylabowe wersy. Jest 
to wiersz sylabiczny. Rymują się wyrazy wielosylabowe. W zwrotce 1, 2 i 
4 rymuje się wers pierwszy z czwartym i drugi z trzecim; układ rymów: a 
b  b  a.  W  zwrotce  3.  rymuje  się  wers  pierwszy  z  trzecim  i  drugi  z 
czwartym,  układ  rymów:  ab,  ab.  Rymysą dokładne.

Zadanie:

https://opracowania.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-gimnazjum/83492-geograf
https://opracowania.pl/slowniki/slownik-geograficzny/89842-polska


Policz w wierszu zwrotki i wersy. Odszukaj rymy i zapisz do zeszytu. 

21.04.20
Temat: Pełni nadziei płynącej z poezji polonii. Pisownia -i, -ij, -ii.
Przeanalizuj dokładnie poniższe zasady ortograficzne. Następnie wykonaj ćwiczenia.

Zadania
Wejdź w poniższe link i uzupełnij ćwiczenia.
https://learningapps.org/1762268

22.04.20 (2 godziny lekcyjne)
Temat: JAK PARTYKUŁA MOŻE ZMIENIĆ ZNACZENIE WYPOWIEDZI?     



Na dzisiejszych zajęciach poznacie ostatnią nieodmienną część mowy jaką jest 
PARTYKUŁA.
Następnie w zeszycie zapiszcie pięć punktów od myślników, które będą 
charakteryzowały tę część mowy.
1.Uwydatnia sens wypowiedzi np. Daj no zeszyt.  Ależ tak nie można.
2.Wyraża polecenia, życzenia, rozkazy np. Niech wszyscy pójdą ze mną. Niechaj to 
się spełni. Oby się udało!
3.Formułuje pytania np. Czy Marysia jeszcze śpi?, Znaszli ten kraj?
4.Wyraża twierdzenie lub przeczenie np. Tak już idę. Nie skończyłem pracy.
5.Inne przykłady to: tylko, owszem, ledwie, bynajmniej, co prawda, choćby itd.
 
Wszystkie pogrubione wyrazy to Partykuły!!!



 Zapiszcie w zeszycie następujące  zdania, np. Podejdź do mnie. Podejdź no do 
mnie! Podejdźże do mnie!
Spróbuj wskazać różnicę między sensem zaprezentowanych zdań.

Wniosek:

Ważne; Nie należy mylić partykuły -że  ze spójnikiem że, np. Otwórzże te drzwi.
Wczoraj zauważyłem, że w parku ustawiono nową ściankę wspinaczkową. ( Przepisz 
do zeszytu).

24.04.20
Temat: Ojej! – wykrzyknik- nowa część mowy do zapamiętania!

Wykrzykniki

1. Określ, w jakim celu zastosowano wykrzykniki w poszczególnych przykładach.

Bęc, bęc, bęc, już jeden leci!



Pac, pac, pac, już drugi spadł!
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Uff, jak gorąco!
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Kici, kici, kotku, gdzie jesteś?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Sformułuj definicję wykrzyknika poprzez uzupełnienie schematu.

to 

WYKRZYKNIK

służy do
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Zadanie:

